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Bemærk: I har ikke skrevet adressen på jeres Gruppeweb hjemmeside i Medlemsservice. Hvis I bruger Gruppeweb som jeres officielle hjemmeside, bør I gøre dette.
 Nuværende adresse i Medlemsservice er: http://hammershoejspejder.dk

Adressen kan ændres her: Medlemsservice (vælg "Enheder" i top-menuen)

Se også denne vejledning, hvis I har jeres eget domæne: Eget domæne på Gruppeweb

GENERALFORSAMLING 2013 - REFERAT OG ANDRE NOTATER
05.03.2015

DDS Spejderne i Danmark, Hammershøj Gruppe

Referat af Grupperådsmøde (Generalforsamling) 2013

Tirsdag d. 26. februar 2013 i Torvehallen

1. Valg af dirigent og referent:

Flemming Kammersgård blev valgt som dirigent og Line Lanng som referent. Dirigenten konstaterede, at mødet var
varslet tre uger i forvejen, og generalforsamlingen derfor beslutningsdygtig.

2. Formandens og lederens beretning:

a. Formandens beretning:

I 2012 blevet der skåret lidt ned på antallet af arrangementer for at spare på ledere og bestyrelsens kræfter.
 Årets højdepunkt var Spejdernes Lejr 2012. 

 I efteråret tog nogle af tropsspejderne på et Plan-kursus – som var en konfirmationsgave fra gruppen. 
 Der er blevet promoveret til soppefesten, på Hammershøj Skole, tag-en-ven-meddag hos mikro og mini og Sankt

Hans festen 
 Der er også blev holdt arrangementer for at tjene penge ind til gruppen, her kom den helt store indtægt fra

loppemarkedet. Der var i år mindre at sælge, men tingene var bedre end sidste år. Derfor det forholdsvis store
overskud. 

 Loppemarkedet er et arrangement som tager rigtig mange af ledernes tid og kræfter og derfor overvejes det om
loppemarkedet skal gentages næste år. 

 Derudover er der blev solgt juletræer og julekalendere.
 Begrebet friluftsekspert som vi tog frem ved generalforsamlingen sidste år er forsat et mål for gruppen og derfor er

der blandt andet købt gps’er og klatregrej ind. 
 Boligsituationen er stadig uvis, men målet er at vi har fundet noget, inden vi bliver sagt op. Der vil blive holdt et

møde blandt lederne for at få afstemt forventningerne til hvad vi ønsker af den nye bolig. 
 Der er stadig et stort ønske, at ledernes arbejde primært bliver spejderarbejde og promovering af spejderne, mens

forældrene vil tage sig af indtægtsopgaver. 
 Vi ønsker at nedsætte en forældregruppe som vil stå for disse indtægtsarrangementer. Forældregruppen har

ansvaret for at uddelegere arbejdet til andre forældre. Vi ønsker derfor, at der i forældregruppen vil være mindst en
forældre fra hver gren. 

 Der opfodres til at forældre stiller op til forældregruppen i stedet for bestyrelsen, da det er her de kan hjælpe til med
praktisk arbejde. 

 Et andet emne som bliver arbejdet med er vores synlighed. Hjemmesiden er blevet færdig, og nu med et
betalingssite så det er muligt at betale til ture osv. over hjemmesiden. 

 Derudover er der blevet oprettet en side på Facebook. Målet er også mere synlighed ift. Landsbyerne.

Medlemstallet er til dags dato 46 medlemmer, dvs. lavt i forhold til sidste. Dette skyldes blandt andet udmeldelser
hos de helt gamle spejdere som ikke har været en del af Hammershøj gruppe længe. Til gengæld er
ledersituationen rigtig god. 

 Ønsker for 2013 er en forældregruppe, flere spejdere og få udviklet begrebet friluftsekspert mere.

Beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

b. Ledernes beretninger blev ligeledes godkendt af generalforsamlingen.

For uddybning af ledernes beretninger henvises til udsendt materiel.

3. Kasserens beretning

Her henvises til uddelt regnskab og budget.

Kasserens beretning blev godkendt

4. Indkomne forslag

GENERALFORSAMLING 2013 - REFERAT OG ANDRE NOTATER

https://hammershoejspejder.gruppe.dds.dk/
https://hammershoejspejder.gruppe.dds.dk/
https://hammershoejspejder.gruppe.dds.dk/node/1532
https://hammershoejspejder.gruppe.dds.dk/node/1532/email
https://hammershoejspejder.gruppe.dds.dk/node/1532/edit
https://hammershoejspejder.gruppe.dds.dk/node/1532/outline
https://hammershoejspejder.gruppe.dds.dk/node/1532/access
https://medlem.dds.dk/
http://help.gruppe.dds.dk/domain


20/12/2018 Generalforsamling 2013 - Referat og andre notater | Hammershøj Gruppe

https://hammershoejspejder.gruppe.dds.dk/node/1532 2/2

‹ Generalforsamling 2012 - Referat og andre notater op Generalforsamling 2014 - referat og andre noter ›

Der var ikke modtaget indkomne forslag.

5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid

a. Forelæggelse af planer for indeværende år.

Susanne Molbæk fremlagde ideen omkring Familiespejd, som er et koncept for familier med mindst et barn i
alderen 3-6 år. Planen er, at der vil være møde en gang om måneden enten en fredag eller lørdag. Der var god
opbakning omkring projektet på generalforsamlingen.

b. Beslutninger om gruppens udvikling, spejderarbejde, m.v.

Nedsættelse af en forældregruppe, gerne med to fra hver gren. Forældregruppen har fokus på det praktiske
arbejde: Esmat Guindy (formand og tropsspejderforældre), Mette Veggerby (bestyrelsesmedlem og juniorforældre),
Eva Ladefoged (tropsspejderforældre), Lars Juul Jensen (tropsspejderforældre), Anja Cramer Frank (juniorforældre)
meldte sig til forældre gruppen. Der savnes fortsat mini- og mikrospejderforældre, men de kan melde sig til gruppen
på et senere tidspunkt. c. Vedtagelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent Der bliver forslået og
vedtaget et uændret kontingent. Budgettet fremlagdes og blev godkendt.

6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev fastsat til 12.

7. Valg til bestyrelsen.

På valg var: DDS Spejderne i Danmark, Hammershøj Gruppe Referat af Grupperådsmøde (Generalforsamling) 2013
Tirsdag d. 26. februar 2013 i Torvehallen Susanne Molbæk, gruppeleder Jens Frederik Frederiksen, mikroleder Ann
Pehrson, minileder Mette Veggerby, forældrerepræsentant

Alle fire blev genvalgt og Sissel Moesgaard blev nyvalgt.

Inge Ladegaard og Brian Andersen var ligeledes på valg, men ønskede ikke at genopstille.

Line Lanng blev valgt som ung i bestyrelsen Der blev ikke fundet en ny kasserer.

Til gengæld ville Connie Christiansen godt være kasserermedhjælper især med blik på det kommunale. 
 Ligeledes vil Inge sætte den nye ind i opgaven. Dirigenten gav bestyrelsen har mandat til at vælge en ny kasserer.

8. Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet

Genvalg til Line Lanng og Jesper Bengsten

9. Valg af gruppens fem repræsentanter til Divisionsrådet

Jesper Bengsten, Line Lanng, Ann Perhson, Susanne Molbæk og Steffen Iversen genvælges.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Flemming Kammersgård genvalgtes som revisor og Peter Brøjtenborg blev valgt som revisorsuppleant.

11. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen

Der er ingen større arrangementer at nævne i 2013

12. Eventuelt

Der blev givet en stor hånd til Inge for det gode og store kassererarbejde, hun har lavet for Hammershøj Gruppe.

Esmat Guindy, formand

Flemming Kammersgård, dirigent

Tilføj underside  Tilføj kommentar

Familiespejd Mikro Mini Junior Trop Klan
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